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NOTAT 

  

Forretningsudvalgets resultater 

Forretningsudvalget har i den forløbne valgperiode grundlæggende ændret på 

regionens fokus og styringsmekanismer. Der er løbende blevet arbejdet med 

at skabe et mere menneskeligt sundhedsvæsen med fokus på værdi for pati-

enten. 

Det har bl.a. betydet, at der i Region Hovedstaden er indført en Model for 

Værdibaseret Sundhed. Modellens pejlemærker er det fundament, medarbej-

dere og ledere skal bygge videre på. Det skal ske ved fokus på: 

• Den patientoplevede kvalitet og effekt 

• Den faglige kvalitet 

• God ressourceudnyttelse 

Samtidig er der indført rammestyring af hospitalerne, og takststyringen er af-

skaffet. Dermed er det hospitalernes ansvar at prioritere ressourcerne, så de 

patienter, der har behov, behandles i rette tid. De nye rammer understøtter, at 

hospitalerne har fokus på at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af pati-

entforløbene og overholdelse af patientrettighederne. 

Som konsekvens af overgangen til rammestyring blev puljen til kapacitetsudvi-

delser afskaffet. Det har bidraget til at lette udgiftspresset i den regionale bud-

getlægning. 

I forretningsudvalget arbejdes også i den løbende økonomistyring med at 

mindske udgiftspres og dermed lette budgetlægningen. Det har betydet, at der 

de seneste to år ikke har været behov for at gennemføre generelle besparel-

ser i regionen for at få økonomien til at hænge sammen. 

Digitalisering er et fokusområde i Region Hovedstaden. Nye teknologier og di-

gitale løsninger er en vigtig forudsætning for et stærkt sundhedsvæsen. For-

retningsudvalget har derfor sikret, at Sundhedsplatformen videreudvikles til 

gavn for klinikere og patienter. Der er fastsat fire politiske mål: 
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• Klinikerne skal have mere tid til patienten 

• Højere kvalitet – færre fejl 

• Bedre adgang til data 

• Mere inddragelse af patienten. 

I Region Hovedstaden er de fysiske rammer en vigtig del af et godt behand-

lingsforløb. I forbindelse med budget 2019 blev der derfor indgået en politisk 

aftale om renovering af hospitalerne, så de eksisterende bygninger kan blive 

renoveret og mere klimavenlige. Aftalen løber over 10 år, og der er prioriteret i 

alt 7 mia. kr. til at rette op på standarden i de bygninger, der ikke erstattes af 

nyt. 

Den samlede oversigt over budgetinitiativer, som Forretningsudvalget har hjul-

pet med at fremme i indeværende valgperiode i regionens budgetaftaler:  

Budget 2019:  

• Sikring af efteruddannelse af sundhedspersonalet (der er afsat 5 mio. 

kr. årligt i efteruddannelse af speciallæger) 

• Nødvendige forbedringer i forhold til Sundhedsplatformen, diverse til-

tag (Der er afsat 18 mio. kr. i 2019 og fra 2020 8 mio. kr. årligt) 

• Flere midler til socialsygeplejersker (Der er afsat 2 mio. kr. årligt). 

Budget 2020:  

• Fortsat forbedring af Sundhedsplatformen med fokus på mere bruger-

venlighed i klinikken. (Der er afsat 11 mio. kr. i 2020 og 15 mio. kr. i 

2021 og frem) 

• En kortlægning af jobfunktioner på hospitalerne (Udskudt til 2021) 

• Bæredygtig madlavning på hospitalerne (Der er afsat 3,4 mio. kr. i 

2020 og 1,9 mio. kr. varigt til blandt andet efteruddannelse af køkken-

personale, ansættelse af tværgående medarbejdere, som kan dele 

gode erfaringer med bæredygtig kostproduktion og udvikling af en app 

til madbestilling, som skal hjælpe med reduktion af madspild. 

Budget 2021:  

• Byggeri med bæredygtighed og samfundsansvar som grundsten (Der 

er afsat 0,9 mio. kr. i 2021)  

• Forskers barselsfond (Der er etableret en pulje på 3 mio. kr. i 2021 og 

derefter 4 mio. kr. årligt, der kan søges af og bevilges til regionens for-

skere og forskningsgrupper som et økonomisk tilskud til finansiering af 

forskeres løn under barsel) 

• Videncenter for Neurorehabilitering i forbindelse med opførelsen af Nyt 

Hospital Glostrup (Der er afsat 2 mio. kr. i 2021 stigende til 4,7 mio. kr. 

fra 2022 og frem. Det vil medvirke til at skabe gode patientforløb og 

skabe bedre overgange mellem hospitalsbehandling og de kommunale 

tilbud) 
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• Udredelse af økologiske madkoncepter  

• Patientvenlige afdelingsnavne 3. mio. kr. 
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